Ekonomikunskapstävlingens final 2007

11.5.2007

Deltagarens namn: _____________________________
Del 1.

(Frågorna 1 – 4 max. 25 poäng)

1. Vilken grupp hör följande företag till? Skriv rätt bokstav efter företagets namn.
UPM-Kymmene____________
Finnair____________________
MTV3____________________
A) Staten äger aktiemajoriteten
YLE______________________
Patria_____________________
B) Staten äger 100%
Fortum____________________
Telia-Sonera_______________
C) Privatägt företag
Keskisuomalainen___________
/5p.
2. Regeringen har beslutat om sänkt omsättningsskatt på livsmedel.
a) Ge två argument med vilka regeringen kan försvara sitt beslut.

b) Ge två argument med vilka regeringen beslut kan kritiseras.

/6p.
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3. I nedanstående figur finns en graf över bruttonationalproduktens tillväxt i de viktigaste
ekonomiområdena under 2000-talet. Markera vilken kurva som visar Japans, Kinas, Indiens
respektive Euroområdets tillväxt.
/4p.
Bruttonationalproduktens tillväxt
Ryssland
% glidande medeltal för årlig förändring

4. Ringa in rätt/rätta alternativ. Varje fråga kan ha 1-3 rätta svar.

/10p.

1. Nationalekonomi är
a) ett namn som används om statens ekonomi
b) ett gemensamt namn för hushåll och företag
c) ett gemensamt namn för den offentliga ekonomin.
2. Finanspolitiska beslut fattas i Finland av
a) Finlands Bank
b) riksdagen
c) Finansministeriet
3. Med hjälp av en underskottsbudget kan staten
a) bromsa en för snabb ekonomisk tillväxt
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b) lindra effekterna av en recession
c) skapa fler arbetsplatser.
4. Med hjälp av beskattning kan den den offntliga förvaltningen
a) styra konsumtionen
b) skapa förutsättningar för välfärdsstatens existens
c) jämna ut de sociala skillnaderna.
5. Inflation kan bekämpas genom
a) att befrämja konkurrens
b) Finlands Banks penningpolitik
c) måttliga inkomstuppgörelser.
6. När arbetets produktivitet ökar med en procent om året
a) steg arbetstagarens lön med en procent
b) företagets vinst steg med en procent
c) företagets produkton per arbetstagare steg med en procent.
7. Optioner är
a) aktiedividender
b) ett avgångsvederlag för företagsledare
c) ett i förväg uppgjort avtal om att få köpa aktier till ett i förväg uppgjort pris.
8. En inkomstpolitisk helhetsuppgörelse är
a) ett penningpolitiskt instrument
b) ett avtal mellan staten, arbetsgivarnas och arbetstagarnas centralförbund
c) ett avtal mellan fackförbunden, lantbruksproducenterna samt staten.
9. En som äger börsaktier
a) betalar skatt på dividender
b) betalar inte skatt på aktier eller deras avkastning
c) betalar förmögenhetsskatt för sina aktier.
10. Marknadsränta är
a) prime-ränta
b) Den europeiska centralbankens styrränta
c) en ränta som varierar med utbud och efterfrågan.
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Del 2

(max 60p.)

Euron har på senaste tider slagit kursrekord.
Svara i essäform
Hur påverkas euroområdet av den starka euron?
Granska
− hushållen
− företagen
− placerarna
− den Finlandska nationalekonomin
Hur påverkar valutakurserna den Europeiska centralbankens politik?
60 poäng

4

Svarsalternativ 2007:
1.
2.
a) Två argument med vilka regeringen försvarar sitt beslut.
- skapar arbetsplatser
- till nytta för småinkomsttagare och barnfamiljer
- skatterna är redan nu lägre i vissa euroländer
- dämpar inflationen
b) Två argument emot skattesänkningen.
- priserna sjunker ändå inte
- statens skatteintäkter
- med samma summe skulle flere arbetsplatser ha skapats om den skulle ha använts för att sänka
inkomstskatten
1 rätt
2 rätt

1p.
3p.

tot.6p.

3. BNP-graferna uppifrån räknat: Kina, Indien, Japan, Euroområdet.
4. Rätta påståenden
1.c
2.b
3.b och c
4.a,b,c
5.a och c

6.c
7.c
8.b
9.a
10.c

5. Huvudfrågan
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